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M.Eng. (Civil Engineering)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36หน่วยกิต
หลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์
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หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 24
2
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ไม่น้อยกว่า 12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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รายวิชา
ก. วิชาเอก
- สัมมนา

ไม่น้อยกว่า 24
2

01203597 สัมมนา
(Seminar)

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1,1

- วิชาเอกบังคับ

13

หน่วยกิต

01203591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
(Research Methodology in Civil Engineering)
และให้นิสิตเลือกเพียง 1 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ จํานวน 12 หน่วยกิต

1(1-0-2)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
01203511 วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหารโครงการ
(Construction Engineering and Project Management)
01203512 การวางแผนและการควบคุมโครงการขั้นสูง
(Advanced Project Planning and Control)
01203513 การวิเคราะห์การลงทุนโครงการ
(Project Investment Analysis)
01203514 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินงานก่อสร้าง
(Information Technology for Construction Operation)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
01203525 กลศาสตร์ของดินขั้นสูง
(Advanced Soil Mechanics)
01203526 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
(Advanced Foundation Engineering)
01203527การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม
(Engineering Soil Behavior Determination)
01203528 การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน
(Design of Earth and Rock-fill Dams)
-2-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
01203541 วิธีทางคณิตศาสตร์ในวิศวกรรมโครงสร้าง
(Mathematical Methods in Structural Engineering)
01203542กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
(Advanced Solid Mechanics)
01203543 วิธีแมตริกซ์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
(Matrix Methods in Structural Analysis)
01203544คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
(Advanced Reinforced Concrete)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสํารวจ
01203561 การคํานวณปรับแก้ข้นั สูง
(Advanced Adjustment Computation)
01203562 การทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
เชิงตัวเลขชั้นสูง
(Advanced Digital Photogrammetry)
01203563 การสํารวจด้วยดาวเทียมขั้นสูง
(Advanced Satellite Surveying)
01203564 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
(Advanced Remote Sensing)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
01203574การออกแบบผิวทาง
(Pavement Design)
01203575 ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร
(Theory of Traffic Behavior)
01203576 การวางแผนการขนส่ง
(Transportation Planning)
01203577การวิเคราะห์การจราจร
(Traffic Analysis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกับวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดั ง
ตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
01203515 การปรับปรุงผลิตภาพการก่อสร้าง
(Construction Productivity Improvement)
01203516 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
(Building Construction Technology)
01203517 เทคโนโลยีการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Construction Technology)
01203518 การบริหารกระบวนการก่อสร้าง
(Management of Construction Operations)
01203519 เทคนิคการวิเคราะห์สําหรับการบริหารการก่อสร้าง
(Analytical Techniques for Construction Management)
01203521 กฎหมายและการจัดการสัญญาก่อสร้าง
(Law and Administration of Construction Contracts)
01203522 การบริหารองค์กรก่อสร้าง
(Management of Construction Organization)
01203523 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช้นั สูงในการก่อสร้าง
(Advanced Computer Applications in Construction)
01203524วิธีการและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
(Construction Methods and Equipment)
01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
(Selected Topics in Civil Engineering)
01203598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
01203529 วิศวกรรมแผ่นดินไหวทางธรณีเทคนิค
(Geotechnical Earthquake Engineering)
01203531 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
(Soil Improvement)
01203532 รากฐานบนชั้นดินอ่อนและดินไม่คงตัว
(Foundation on Soft Soil and Unstable Soil)
01203533 กลศาสตร์ของหิน
(Rock Mechanics)
01203534 โครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
(Geotechnical Engineering Projects)
01203535 การประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
(Risk Assessment and Design of Geotechnical Engineering Structures)
01203536 กลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ํา
(Unsaturated Soil Mechanics)
01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
(Selected Topics in Civil Engineering)
01203598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
01203545 ระบบโครงสร้างขั้นสูง
(Advanced Structural System)
01203546 สเถียรภาพของโครงสร้าง
(Stability of Structures)
01203547ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและเปลือก
(Theory of Plate and Shell Structures)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1-3
1-3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2

01203548 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
(Theory of Elasticity)
01203549 พลศาสตร์โครงสร้าง
(Structural Dynamics)
01203551 การวิเคราะห์สมาชิกจํากัดของโครงสร้าง
(Finite Element Analysis of Structures)
01203552 โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Structures)
01203553 การออกแบบสะพาน
(Bridge Design)
01203554 การออกแบบโครงสร้างเหล็กวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
01203555 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
(Advanced Steel Structures)
01203556 ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของโครงสร้าง
(Structural Safety and Reliability)
01203557 คอนกรีตเทคโนโลยีข้นั สูง
(Advanced Concrete Technology)
01203558 การตรวจสอบและฟื้นฟูสภาพโครงสร้าง
(Inspection, Repair and Rehabilitation of Structures)
01203559 การวิเคราะห์สมาชิกจํากัดแบบไม่เชิงเส้น
(Nonlinear Finite Element Analysis)
01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
(Selected Topics in Civil Engineering)
01203598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสํารวจ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3
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01203565 ภูมิมาตรศาสตร์ข้นั สูง
(Advanced Geodesy)
01203566 การสํารวจภูมิมาตรศาสตร์ข้นั สูง
(Advanced Geodetic Surveying)
01203567 การตีความรูปถ่ายทางอากาศ
(Airphoto Interpretation)
01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
(Geographic Information System and Remote Sensing)
01203569 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้นั สูง
(Advanced Geographic Information System)
01203571 เทคโนโลยีอวกาศ
(Aerospace Technology)
01203572ดาราศาสตร์เชิงภูมิมาตรศาสตร์
(Geodetic Astronomy)
01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
(Selected Topics in Civil Engineering)
01203598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1-3
1-3

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
(Geographic Information System and Remote Sensing)
01203578 สถิติข้นั สูงสําหรับวิศวกรรมขนส่ง
(Advanced Statistics for Transport Engineer)
01203579** การออกแบบทางหลวงขั้นสูง
(Advanced Highway Design)
01203581 ความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร
(Highway and Traffic Safety)
01203582 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สําหรับวิศวกรรมขนส่ง
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

มคอ.2

(Economic Analysis for Transportation Engineering)
01203583 ปฏิบัติการทดลองวัสดุการทางขั้นสูง
(Advanced Highway Material Laboratory)
01203584 โลจิสติกส์สําหรับวิศวกรขนส่ง
(Logistics for Transportation Engineer)
01203585** ระบบขนส่งอัจฉริยะ
(Intelligent Transportation System)
01203586 การประมวลภาพเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมขนส่ง
(Digital Image Processing in Transportation Engineering)
01203587 พลวัตระบบของการขนส่ง
(System Dynamics of Transportation)
01203588 การวางแผนและวิเคราะห์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
(Sustainable Urban Development Planning and Analysis)
01203589 การปฏิบัติการและการควบคุมวิศวกรรมจราจร
(Operation and Control in Traffic Engineering)
01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
(Selected Topics in Civil Engineering)
01203598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12

01203599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3
หน่วยกิต
1-12
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ- ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01203597 สัมมนา
1
วิชาเอกบังคับ
9( - - )
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
13( - - )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01203591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม
1(1-0-2)
3( - - )
6( - - )
10( - - )

โยธา
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01203597
01203599

สัมมนา

1
วิทยานิพนธ์ 6
7

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01203599

วิทยานิพนธ์
รวม
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6
6
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คําอธิบายรายวิชา
01203511 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Project Management)
โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง การกํ า หนดและขอบเขต
โครงการ การทํ า งบประมาณโครงการ การวางแผนและการควบคุ ม
โครงการ การประสานการออกแบบ ระยะเวลาการก่ อ สร้ า ง การปิ ด
โครงการ การบริหารทรัพยากร เทคนิคในการบริหารการก่อสร้าง
Construction industry structure. Project definition and scope.
Project budgeting. Project planning and controlling. Design coordination.
Construction phases. Project close-out. Resource management.
Techniques in construction management.
01203512 การวางแผนและการควบคุมโครงการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Project Planning and Controlling)
การวางแผนและการจั ด กํ า หนดการโครงการ การบริ ห าร
ทรัพยากร การควบคุมโครงการ ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการวางแผนและ
การบริหารโครงการ การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ
Project planning and scheduling. Resource management. Project
control. Factors effecting project planning and management. Computer
applications for project management.

01203513 การวิเคราะห์การลงทุนโครงการ
3(3-0-6)
(Project Investment Analysis)
การทํ า งบประมาณเงิ น ทุ น เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจการประเมิ น ผล
โครงการเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน หลักการบัญชี การ
รับรองรายรับและค่าใช้จ่าย งบการเงิน กระแสเงินสดโครงการ การลงทุน
จากการก่อหนี้ การลงทุนภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- 10 -
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Capital budgeting. Decision criteria of project evaluation for
investment. Rate of return analysis. Accounting principle. Revenue and
cost recognition. Financial statement. Project cash flow. Debt investment.
Investment under risk. Break-even analysis.
01203514 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Information Technology for Construction Operation)
การออกแบบฐานข้ อ มู ล และการทํ า ให้ เ กิ น ผล ฐานข้ อ มู ล การ
ก่อสร้างบนเว็บ การจัดการเอกสารและเนื้อหา การบริหารโครงการระดับ
วิสาหกิจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการก่อสร้าง ฐานข้อมูลเพื่อ
การจําลองสารสนเทศอาคาร เว็บท่าสําหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
Database design and implementation. Web-based construction
database.Documentand content management. Enterprise project
management. Geographic information system for construction. Database
for building information modeling. Portal web for large construction
project.
01203515 การปรับปรุงผลิตภาพการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Productivity Improvement)
ผลิตภาพในการก่อสร้าง ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพการ
ก่อสร้าง การวัดผลิตภาพ การปรับปรุงผลิตภาพ ปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ใน
ผลิ ต ภาพการก่ อ สร้ า ง ผลกระทบของความปลอดภั ย ต่ อ ผลิ ต ภาพ
คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงผลิตภาพ
Productivity in construction. Factors affecting construction
productivity. Productivity measurement. Productivity improvement.
Human factor in construction productivity. Impacts of safety on
productivity. Computers and tools for improving productivity.

01203516 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
(Building Construction Technology)
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มคอ.2

การก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โครงสร้ า งอาคาร
ชิ้นส่วนสําเร็จรูป โครง สร้างคอนกรีตอัดแรง โครงสร้างไม้และเหล็ก การรื้อ
ถอนอาคาร การตรวจสอบอาคารที่ เ กิ ด การวิ บัติ แ ละการแก้ ไ ข เทคนิ ค
พิเศษทางการก่อสร้างอาคาร
Construction of reinforced concrete structures. Prefabrication
building structures. Prestressed concrete structures. Timber and steel
structures. Building demolition. Building failure investigation and
remedy. Special techniques in building construction.
01203517 เทคโนโลยีการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Civil Engineering Construction Technology)
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในงานชั่วคราวและงานสนาม งาน
โครงสร้างใต้ดินและงานโครงสร้างเหนือพื้นดิน เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
อาคาร ถนนและสะพาน สนามบิน สะพานเทียบเรือ เขื่อน อุโมงค์ โรงงาน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้นั สูงในการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา
Civil engineering constructions in temporary and site works,
substructures and superstructures. Technology in building construction,
road and highway, bridge, airport, jetty, dam, tunnel and industrial
plant. Advanced technology in civil engineering construction.
01203518 การบริหารกระบวนการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Process Management)
การบริหารโซ่อุปทาน การบริหารคงคลัง การออกแบบและพัฒนา
แผนการก่อสร้าง การวางแผนความต้องการทรัพยากร การก่อสร้างแบบลีน
การวัดผลการปฎิบัติงาน
Supply chain management. Inventory management. Design and
development of construction plan. Resource requirement planning. Lean
construction. Performance measurement.
02203519 เทคนิคการวิเคราะห์สําหรับการบริหารการก่อสร้าง
(Analytical Techniques for Construction Management)
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เทคนิคการตัดสินใจ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน ต้นไม้การตัดสินใจ มูลค่าของสารสนเทศ การประยุกต์การ
วิจัยดําเนินงานในการก่อสร้าง การสร้างข้อปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น
การวิเคราะห์ด้วยการจําลอง
Decision making techniques. Probability theory. Decision under
uncertainty. Decision tree. Value of information. Applications of
operational research in construction. Problem formulation. Linear
programming. Simulation analysis.
01203521 กฎหมายและการจัดการสัญญาก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Law and Administration of Construction Contracts)
กฎหมายก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญา เอกสารสัญญา
ก่อสร้าง สัญญามาตรฐาน การจัดการสัญญาระหว่างการออกแบบ การยื่น
ประมูล และการก่อสร้าง กรณีศึกษา
Construction law. Contracting law. Construction contract
document. Standard contract. Contact administration during design,
tender offer, and construction. Case study.
01203522 การบริหารองค์กรก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Management of Construction Organization)
ลักษณะเฉพาะพิเศษขององค์การก่อสร้าง การสร้างยุทธศาสตร์
การตลาด การสร้างองค์กรพลวัต การบริหารทรัพยากรบุคคล การทําให้
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด แผนสู่ ค วามสํ า เร็ จ ของโครงการ สั ม ฤทธิ์ ผ ลของ
เสถียรภาพการเงิน ทักษะการบริหารจัดการ
Special characteristics of construction organizations. Strategy
Creation. Marketing. Creation of dynamic organization. Human resource
Management. Efficiency maximization. Plan for project success.
Achievement of financial stability. Managerial skills.
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01203523 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ข้นั สูงในการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Applications in Construction)
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการจัดกําหนดการโครงการ การบริหาร
ทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้ าโครงการ การประมาณราคา การ
สร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร การบริหารองค์ความรู้ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง เทคโนโลยีไร้สายในการก่อสร้าง และระบบอัตโนมัติ
Computer application for project scheduling, resource
management, project tracking, cost estimation, building information
modeling, knowledge management, risk analysis, wireless technology in
construction, and automation system.
01203524 วิธีการและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Methods and Equipment)
การเลือกใช้เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้างสําหรับงานดินและงาน
คอนกรีต เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย การยก การลําเลียง และการสูบ
มวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม งานอุโมงค์ มวลรวม
สําหรับส่วนผสมคอนกรีตและเครื่องจักรสําหรับการผลิตคอนกรีต
การ
ประมาณค่าใช้จ่ายในขบวนการผลิต
Selection of construction methods and suitable equipment.
Especially for earth-working and concrete construction; hauling.Hoisting.
Conveying and pumping equipment; pile and pile driving equipment;
tunneling; aggregate and concrete production equipment production and
cost estimating.

01203525 กลศาสตร์ของดินขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Soil Mechanics)
ผลของการก่ อ เกิ ด ดิ น ต่ อ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น เคมี เ ชิ ง
ฟิ สิ ก ส์ แ ละวิ ท ยาแร่ ข องดิ น ความสั ม พั น ธ์ ข องความเค้ น -ความเครี ย ด
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ทางเดินของความเค้น เกณฑ์การวิบัติ แรงดันน้ําและการไหลของน้ําใน
มวลดิน การอัดตัวของดิน กําลังของดินแบบระบายและไม่ระบายน้ํา การ
ประยุกต์กลศาสตร์ของดินในปัญหาทางวิศวกรรม
Effects of soil formation to soil engineering properties. Physical
chemistry and mineralogy of soils. Stress-strain relationship. Stress path.
Failure criteria. Pore water pressure and flow in soil mass. Soil
consolidation. Drained and undrained soil strength. Application of soil
mechanics in soil engineering problems.
01203526 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Foundation Engineering)
ความเค้ น ในมวลดิ น การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ส ภาพยื ด หยุ่ น และ
พลาสติกสําหรับดิน ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน การวิเคราะห์
การทรุดตัวของฐานราก พฤติกรรมและความสามารถของเสาเข็มในการ
รับภาระตามแนวแกนและด้านข้าง แรงดันดินและเสถียรภาพของโครงสร้าง
กัน ดิ น เสถี ย รภาพของโครงสร้ า งดิ น และการขุ ดดิ น การประยุ ก ต์ วิ ธี เ ชิ ง
ตัวเลชในวิศวกรรมฐานราก
Stress in soil mass. Applications of elasticity and plasticity theory
to soils. Bearing capacity of soils. Settlement analysis of foundations.
Behavior and capacity of pile under axial and lateral load. Earth pressure
and stability of earth retaining structures. Stability of earth structures
and excavation. Numerical method application in foundation engineering.

01203527 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Soil Behavior Determination)
ธรณีวิทยาประเทศไทย การตรวจสอบชั้นดิน การทดสอบในสนาม
สมบัติทางกายภาพของดิน การแปลผลการเจาะสํารวจดิน พฤติกรรมของ
แร่ในมวลดิน การทดสอบเพื่อการวิเคราะห์การไหลซึม การทดสอบเพื่อ
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ควบคุ ม คุ ณ ภาพการบดอั ด การออกแบบการอั ด แน่ น เครื่ อ งมื อ ใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อการหาพฤติกรรมของดิน ทฤษฎีอิเลคทรอนิคเพื่อควบคุม
และการวัดการทดสอบ การทดสอบแรงเฉือนของดินเพื่อการออกแบบและ
การวิเคราะห์ เครื่องมือภาคสนาม
Geology of Thailand. Site investigation. Field testing. Physical
properties of soil. Soil boring log interpretation. Behavior of soil mass
mineral. Permeability test for seepage analysis. Soil test for compaction
control. Compaction design. Laboratory equipments for soil behavior
determination. Electronics theory for control and measurements.
Consolidation test. Shear strength testing for design and analysis. Field
instruments.
01203528 การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน
3(3-0-6)
(Design of Earth and Rock-fill Dams)
วิชาพื้นฐาน: 01203525
หลักการออกแบบเขื่อน การวิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขื่อนถม
การตรวจสอบทางธรณีเทคนิคสําหรับงานเขื่อน ขั้นตอนการออกแบบเขื่อน
การเลื อ กหน้ า ตั ด เขื่ อ น การวิ เ คราะห์ ก ารไหลซึ ม ความดั น น้ํ า และการ
ออกแบบชั้นกรองในเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของความชันเขื่อน การ
ก่อสร้างเขื่อน และการตรวจติดตามพฤติกรรม
Principles of dam design. Dam failures and problems in
embankment dams. Geotechnical investigation for dam. Dam design
procedure. Selection of dam section. Seepage analysis. Pore water
pressure and filter design in dam. Stability analysis of dam slopes. Dam
construction and behavior monitoring.
01203529 วิศวกรรมแผ่นดินไหวทางธรณีเทคนิค
3(3-0-6)
(Geotechnical Earthquake Engineering)
ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การ
ตรวจสอบรอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลัง ขนาดของแผ่นดินไหว ความรุนแรง
ของแผ่นดินไหว ความเข้มของแผ่นดินไหว การวัดคลื่นไหวสะเทือน คลื่น
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แผ่นดินไหว สมบัติของดินทางพลศาสตร์และการวิเคราะห์การตอบสนอง
ของชั้นดิน เสถียรภาพของความชันเชิงพลศาสตร์ การเปลี่ยนลักษณะถาวร
จากการไหวสะเทือน การวิเคราะห์ การทําให้เหลว
Earthquake geology. Plate tectonic theory. Fault investigation.
Active fault. Earthquake magnitude. Earthquake intensity. Seismic wave
measurement. Dynamic soil properties and ground response analysis.
Dynamic slope stability. Seismic permanent deformation. Liquefaction
analysis.
01203531 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Soil Improvement in Engineering)
วิชาพื้นฐาน: 01203525
หลักการการปรับปรุงดิน ทฤษฎีการอัดแน่นและการควบคุม การ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น โดยใช้ ส ารผสมเพิ่ ม กลไกการเชื่ อ มประสาน การ
ปรับปรุงดินระดับลึก การออกแบบเสาเข็มดิน-ซีเมนต์เพื่อรับภาระในแนวดิ่ง
และด้านข้าง การเร่งการทรุดตัวโดยการให้ภาระก่อน การออกแบบแถบ
ระบายน้ํ า ในแนวดิ่ ง สํ า เร็ จ รู ป การออกแบบการเสริ ม แรงดิ น สํ า หรั บ
โครงสร้างกันดินและเสถียรภาพของความชัน
Principle of soil improvement. Compaction theory and control.
Soil improvement using admixtures. Cementation mechanism. Deep soil
improvement. Design of soil-cement column for vertical and lateral
loading. Settlement acceleration by preloading. Design of prefabricated
vertical drain. Design of earth reinforcement for retaining structure and
slope stabilization.
01203532 ฐานรากบนชั้นดินอ่อนและดินไม่คงตัว
3(3-0-6)
(Foundation on Soft Soil and Unstable Soil)
วิชาพื้นฐาน: 01203525
ทฤษฎีและกลศาสตร์ของดินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ฐานราก
ลักษณะฐานรากของงานทั่วๆไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับฐานรากในประเทศ
ไทยการออกแบบฐานรากขั้ น ดิ น อ่ อ นและดิ น ที่ ไ ม่ ค งตั ว การออกแบบ
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โครงสร้างใต้ดินซึ่งอยู่บนชั้นดินอ่อนการป้องกันการทรุดตัวที่ต่างกันของฐาน
รากของอาคารการออกแบบถนนบนชื้นดินอ่อนดินร่วนปนทรายและบนภูเขา
การป้องกันการกัดเซาะลาดชันของดินร่วนปนทรายปัญหาและวิธีแก้ไขการ
ก่อสร้างบนชั้นดินด่อนการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจในการออกแบบระบบฐาน
ราก
Theory and soil mechanics related to foundation analysis; typical
foundation, foundation problems in Thailand, foundation design for soft
soil and unstable soil; protection of differential settlement of building
foundation; highway design on soft clay, silt and mountainous area;
slope protection; problems and solutions for foundation construction in
terms of economic analysis.
01203533 กลศาสตร์ของหิน
3(3-0-6)
(Rock Mechanics)
วิชาพื้นฐาน: 01203525
กําเนิดของหิน การจําแนกหินและมวลหิน สมบัติทางวิศวกรรมของ
หินและการทดสอบ ทฤษฎีกริฟฟิทเกี่ยวกับเกณฑ์การพังของหิน เสถียรภาพ
ความชันของหิน การเจาะอุโมงค์ การวิเคราะห์ความเค้นรอบอุโมงค์ สลัเก
รียวและการอัดฉีดน้ําปูน
Rock genesis. Intact rock and rock mass classification.
Engineering properties and testing of intact rock and rock mass. Griffith
theory of rock rapture criteria. Rock slope stability. Tunneling. Stress
analysis around tunnel. Rock bolting and rock grouting.
01203534 โครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3(3-0-6)
(Geotechnical Engineering Projects)
วิชาพื้นฐาน: 01203526
ประเภทโครงการทางวิ ศ วกรรมธรณี เ ทคนิ ค การบริ ห ารและ
วิ ธี ดํ า เนิ น การในโครงการ ฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งมื อ ในงาน
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วิศวกรรมธรณีเทคนิค กลวิธีการก่อสร้างพิเศษ สัญญาและการควบคุมการ
ก่อสร้าง การแก้ไขความขัดแย้ง
Types of geotechnical engineering project. Management and
procedure in project. Database. Machines and tools in geotechnical
engineering work. Special construction techniques. Contract and
construction control. Remedy of conflict.

01203535 การประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(3-0-6)
(Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures)
วิชาพื้นฐาน: 01203526
ทฤษฎี ค วามเสี่ ย ง การประเมิ น ความเสี่ ย งเชิ ง คุ ณ ภาพ แผนภู มิ
เหตุ ก ารณ์ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ทฤษฎี ค วามไม่ แ น่ น อน ความไม่
แน่นอนทางวิศวกรรมปฐพี การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น การออกแบบฐาน
ราก ลาดชั น กํ า แพงกั น ดิ น ฯลฯ โดยการคํ า นึ ง ถึ ง ความไม่ แ น่ น อนของ
คุณสมบัติดิน การออกแบบโดยใช้ฐานด้านความเสี่ยง การประเมินทางเลือก
ในการลดความเสี่ยง
Risk theory. Qualitative risk evaluation. Event tree analysis.
uncertainty theory. Uncertainty in soil engineering. Foundation. Slope
and retaining wall and design based on soil uncertainty. Risk-based
design. Risk reduction alternatives.

01203536 กลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ํา
3(3-0-6)
(Unsaturated Soil Behavior)
วิชาพื้นฐาน: 01203525
ฟิ สิ ก ส์ ข องดิ น การวั ด การดู ด มาตรความตึ ง ผิ ว เส้ น โค้ ง
ลักษณะเฉพาะของดินน้ํา ความเค้นและความเครียด ความแข็งแรงของดิน
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ไม่อิ่มน้ํา การวิเคราะห์ เสถี ยรภาพของดิ นไม่ อิ่มน้ํา การเปลี่ ยนแปลงเชิ ง
ปริมาตรของดินไม่อิ่มน้ํา การไหลซึมผ่านดินไม่อิ่มน้ํา
Soil Physics. Suction measurement. Tensiometer. Soil-water
characteristic curve. Stress-strain. Strength of unsaturated soils. Stability
analysis of unsaturated soils. Volume change of unsaturated soils.
Seepage through unsaturated soils.
01203541 วิธีทางคณิตศาสตร์ในวิศวกรรมโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Mathematical Methods in Structural Engineering)
เทคนิคในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยวิธีสมการเชิงอนุพันธ์และ
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย อนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ และเมทริ ก ซ์ ปั ญ หาค่ า
ลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของชิ้นส่วนโครงสร้างแบบสิ้นสุดและ
ไม่สิ้นสุด วิธีผลต่างอันตะ ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นแบบหลายชั้น ขั้นตอน
วิธีแบบไม่เชิงเส้น การประยุกต์คอมพิวเตอร์
Techniques of solving engineering problems by the methods of
differential and partial differential equations, Fourier series, and matrices.
Eigen value problems. Numerical analysis of determinate and
indeterminate structural member. Finite difference method. Solutions to
simultaneous linear equations. Nonlinear algorithm. Computer
applications.

01203542 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Solid Mechanics)
ความสัมพันธ์และการแปลงค่าความเค้นและความเครียด สมดุลใน
โครงสร้าง เงื่อนไขความเข้ากันได้ เกณฑ์การวิบัติ การดัดและบิดของคาน
การดัดในชิ้นส่วนแบบแผ่น และปัญหาเสถียรภาพช่วงยืดหยุ่น
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Relationship and transformation of stress and strain. Equilibrium
in structure. Compatibility conditions. Failure criteria. Bending and torsion
of beams. Plate bending and elastic stability problems.
01203543 วิธีเมทริกซ์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Matrix Methods in Structural Analysis)
หลักการของระบบโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์คาน โครง
ข้อหมุน และโครงข้อแข็งโดยวิธีสติฟเนสและวิธีเฟลกซ์สิบิลิตี้ การแปลง
ระบบพิ กั ด กระบวนการประกอบระบบโครงสร้ า ง การแบ่ ง วิ เ คราะห์
โครงสร้าง ขั้นตอนวิธีเกาะกลุ่มและคืนสภาพของเมทริกซ์ การสั่นของระบบ
โครงสร้าง หลักมูลของวิธีสมาชิกจํากัด
Principle of discrete structural system. Analysis of beam, truss,
and frame by stiffness and flexibility methods. Coordinate transformation.
Assembly process.Substructuring. Condensation and recovery algorithm.
System subjected to vibration. Fundamental of finite element method.
01203544 คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Reinforced Concrete)
พฤติกรรมของชิ้นส่วนหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาระสูงสุดของ
ชิ้ น ส่ ว นหลั ก คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ในโครงอาคารและวิ ธี ก ารออกแบบ
พฤติกรรมของคานที่รับแรงเฉือนและแรงบิด สภาพดึงยืดได้ของโครง แผ่น
พื้น และโครงสร้างที่มีค้ํายัน ความแข็งแรงของส่วนต่อระหว่างคานกับเสา

Behavior of reinforced concrete members. Maximum load of
reinforced concrete members in building frames and its design methods.
Behavior of beam subjected to shear and torsion. Ductility of frames,
slabs and braced structures. Strength of beam-column joint.
01203545 ระบบโครงสร้างขั้นสูง
(Advanced Structural System)
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3(3-0-6)

มคอ.2

ประเภทของโครงสร้ า งขั้ น สู ง โครงสร้ า งโค้ ง โครงสร้ า ง
ประกอบด้วยเคเบิ้ล โครงสร้างที่มีช่วงยาวพิเศษ โครงสร้างแบบเยื่อแผ่นบาง
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง กรณีศึกษา
Types of advanced structural system. Arch structures. Cable
supported structures. Extra long span structures. Membrane structures.
Principle and analysis of structures. Case study.

01203546 เสถียรภาพของโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Stability of Structures)
โมเมนต์ทุติยภูมิในคานที่รับภาระตามแนวแกนและด้านข้างในเวลา
เดียวกัน การกําหนดภาระวิกฤตในช่วงยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น การวิเคราะห์
โดยวิธีเชิงตัวเลขและหลักพลังงาน การโก่งด้านข้างของคาน ข้อกําหนดการ
ออกแบบตามการวิเคราะห์เสถียรภาพ
Secondary moment in beam subjected to simultaneous
application of axial and lateral loads. Critical load determination in elastic
and inelastic range. Analysis by numerical method and energy principle.
Lateral buckling of beam. Design specifications according to stability
analysis.

01203547 ทฤษฎีโครงสร้างแผ่นและเปลือก
3(3-0-6)
(Theory of Plate and Shell Structures)
การวิ เ คราะห์ แ ผ่ น วงกลม แผ่ น สี่ เ หลี่ ย ม และแผ่ น ต่ อ เนื่ อ ง การ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเปลือก ยอดโค้งรูปทรงกระบอก โดม ชั้น
เพดานโค้งซ้อน ถัง แผ่นส่วนทบ วิธีคลาสสิก วิธีเชิงตัวเลข วิธีประมาณ และ
วิธีสมาชิกจํากัดสําหรับแผ่นและเปลือก
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Analysis of circular, rectangular, and continuous plates. Analysis
and design of shell structures. Cylindrical vault. Domes. Double curved
roof. Tank. Folded plate. Classical, numerical, approximate, and finite
element methods for plate and shell.
01203548 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
3(3-0-6)
(Theory of Elasticity)
ปัญหาความเค้นและความเครี ยดแนวระนาบ ฟังก์ชั นความเค้ น
พลังงานความเครี ยด ความเครี ยดในโครงสร้างสมมาตร ความเค้นและ
ความเครียดในตัวกลางยืดหยุ่น 3 มิติ
Plane stress and plane strain problem. Stress function, strain
energy, strain in symmetrical structures. Stress and strain in three
dimensional elastic medium.
01203549 พลศาสตร์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Dynamics)
การสั่นสะเทือนชนิดอิสระและบังคับของระบบองศาเสรีเดียวและ
หลายองศาเสรีที่มีและไม่มีการหน่วง การสั่นสะเทือนของแท่ง คาน และ
โครงระนาบ วิธีเชิงตัวเลขและพลังงาน การออกแบบการไหวสะเทือนและ
วิศวกรรมแผ่นดินไหว
Free and forced vibrations of one degree and multiple degree of
freedom systems with and without damping. Vibration of rods, beams,
and plane frames. Numerical and energy methods. Seismic design and
earthquake engineering.
01203551 การวิเคราะห์สมาชิกจํากัดของโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Finite Element Analysis of Structures)
ฐานหลั ก เชิ ง ทฤษฎี ข องวิ ธี ส มาชิ ก จํ า กั ด สมาชิ ก ที่ ใ ช้ ใ นการหา
คําตอบของปัญหาความเค้นสองและสามมิติ ปัญหาของการโค้งของแผ่น
และเปลือก ปัญหาเสถียรภาพและปัญหาไม่เชิงเส้นของโครงสร้าง
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มคอ.2

Theoretical basis of finite element method. Elements for use in
the solution of two and three dimensional stress problems. Plate bending
and shell problems. Stability and non-linear problems of structures.
01203552 โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Structures)
ระบบของคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์การสูญเสียแรงดึงในเส้น
ลวดอัดแรง การออกแบบคานใหญ่ ระบบพื้น คานต่อเนื่อง พฤติกรรมของ
ชิ้นส่วนหลักที่รับแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือนและแรงบิด การโก่งตัว
ของโครงสร้าง กรณีศึกษา
Systems of prestressed concrete. Analysis of losses in prestress.
Design of girder, floor system. Continuous beams. Behaviour of members
subjected to axial force, bending, shear and torsion. Deflection of
structures. Case study.
01203553 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
ภาระและข้ อ กํ า หนด การออกแบบสะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
คอนกรีตอัดแรง และเหล็ก สะพานแบบแผ่นพื้นตัน แบบไอเกอเดอร์แบบบ๊
อกซ์เกอเดอร์ สะพานแบบคานต่อเนื่อง แบบโครงข้อหมุน การออกแบบ
แผ่นพื้นทางและตอม่อสะพาน กรณีศึกษา
Loading and specifications. Design of reinforced concrete,
prestressed concrete, and steel bridges. Soild slab, I-girder, box girder,
continuous beam and truss bridges. Design of bridge deck and
abutments. Case study.
01203554 การออกแบบโครงสร้างเหล็กวิธีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
ความสามารถรั บภาระสู ง สุด ของโครงสร้ า งเหล็ ก วิ ธีวิเ คราะห์
โครงสร้างในช่วงพลาสติก การออกแบบคานต่อเนื่อง โครงและรอยต่อด้วย
วิธีพลาสติก
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Ultimate load capacity of steel structures. Method of analysis for
structures in the plastic range. Plastic design of continuous beams,
frames and connections.
01203555 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Steel Structures)
พฤติกรรมของคานเหล็ก เสาเหล็ก โครงข้อหมุนเหล็ก และโครงข้อ
แข็งเหล็ก การโก่งงอของแผ่นเหล็ก แนวคิดของความกว้างประสิทธิผลและ
คอมแพคเนสของคานเหล็ก การออกแบบค้ํายัน ความล้าในโลหะ
Behavior of steel beam, column, truss, and rigid frame. Plate
buckling. Concept of effective width and compactness of steel beam.
Bracing design. Fatigue in metals.
01203556 ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Safety and Reliability)
ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก การพิจารณาภาระ
และความต้านทานของโครงสร้างทางสถิติ แฟกเตอร์ความปลอดภัยและ
ความน่าจะเป็นของการวิบัติ นัยสําคัญด้านวิศวกรรมของค่าสุดขีดทางสถิติ
การทํานายความเชื่อถือได้ของระบบ
Probability and stochastic processes. Statistical consideration of
loads and structural resistances. Factor of safety and failure probability.
Engineering significance of statistical extremes. Prediction of system
reliability.

01203557 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Concrete Technology)
ไฮเดรชั่ น ของซี เ มนต์ แ ละโครงสร้ า งจุ ล ภาค การทํ า ส่ ว นผสม
คอนกรี ต และการใช้ ส ารผสมเพิ่ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมบั ติ แ ละสมรรถนะ
คอนกรีต คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใยพิเศษ คอนกรีตพอลี
เมอร์และคอนกรีตผสมเถ้าลอย ความก้าวหน้าในด้านคอนกรีตเทคโนโลยี
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Cement hydration and micro structure. Concrete mix
proportioning and use of admixtures. Factors effecting concrete
properties and performance. High performance concrete. Fiber reinforced
concrete. Polymer concrete. Fly ash concrete. Advance in concrete
technology.
01203558 การตรวจสอบและฟื้นฟูสภาพโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Inspection and Rehabilitation of Structures)
การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต สาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง
วิธีการตรวจสอบ การทดสอบแบบไม่ทําลาย การประเมินความแข็งแรงและ
อายุ การวินิจฉัยและการประเมินค่าการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต
การซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของโครงสร้างที่เสียหาย การซ่อมแซมด้วยวัสดุ
สมรรถนะสูง กรณีศึกษา
Life cycle analysis. Causes of structural deterioration. Inspection
method. Nondestructive test. Strength and life evaluation. Diagnosis and
evaluation of deterioration of concrete structure. Repair and rehabilitation
of damage structures. Repairs with high performance materials. Case
study.

01203559 การวิเคราะห์สมาชิกจํากัดแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Finite Element Analysis)
หลักการวิเคราะห์โดยวิธีสมาชิกจํากัด ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่นและ
ความสัมพันธ์เนื่องจากโครงสร้างระหว่างความเค้นและความเครียด แนวคิด
และแหล่ ง ของสภาพไม่ เ ชิ ง เส้ น ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบไม่ เ ชิ ง เส้ น ความสั ม พั น ธ์
เนื่องจากโครงสร้างแบบไม่ยืดหยุ่นและเกณฑ์การวิบัติ การวิเคราะห์การโก่ง
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เดาะ ทฤษฎีอันดับที่สอง และความไม่เชิงเส้นด้านเรขาคณิต ปัญหาการ
สัมผัส การวิเคราะห์สมาชิกจํากัดของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Analysis principle by finite element method. Theory of elasticity
and constitutive relationship between stress and strain. Concepts and
sources of nonlinearity. Nonlinear algorithm. Inelastic constitutive
relationships and failure criteria. Buckling analysis, second order theory,
and geometric nonlinearity. Contact problem. Finite element analysis of
reinforced concrete structures.
01203561 การคํานวณปรับแก้ข้นั สูง
3(3-0-6)
(Advanced Adjustment Computation)
แนวคิดของค่าสังเกตและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ คุณสมบัติ
ทางสถิ ติ ข องค่ า สัง เกต หลัก การแพร่ ก ระจายความคลาดเคลื่ อ น ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วม หลักการของวิธีกําลังสองน้อยที่สุดและ
การปรับแก้ วิธีสมการค่าสังเกต วิธีสมการเงื่อนไข ปัญหาสมการไม่เชิงเส้น
วงรีความคลาดเคลื่อน การแปลงฉาก การประมาณค่าในช่วง ตัวกรองคาล
มาน ข้อพิจารณาเชิงเลขและเชิงสถิติในการปรับแก้
Concepts of observation and mathematical model. Statistical
properties of observations. Principle of error propagation. Variance and
covariance. Principle of least squares and adjustment. Method of
observation equations. Method of condition equations. Non-linear
equation problem. Error ellipse. Orthogonal transformation. Interpolation.
Kalman filtering. Numerical and statistical considerations in adjustment.
01203562 การทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-3-6)
(Advanced Digital Photogrammetry)
ระบบ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค ด้ า นการทํ า แผนที่ จ ากภาพถ่ า ยทาง
อากาศเชิงตัวเลข การสามเหลี่ยมทางอากาศ การปรับแก้บล็อกแบบกลุ่ม
ด้ ว ยการเที ย บและไม่ เ ที ย บมาตรฐานตนเอง การเที ย บมาตรฐานกล้ อ ง
ภาพถ่ายเชิงตัวเลข การประมวลผลภาพขั้นสูง การเทียบคู่แบบอัตโนมัติ
แบบจําลองเรขาคณิตของภาพถ่ายดาวเทียม
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Systems, methods, and techniques in digital photogrammetry.
Aerial triangulation. Bundle block adjustment with and without self
calibration. Digital camera calibration. Advanced image processing.
Automatic matching. Geometric model of satellite images.
01203563 การสํารวจด้วยดาวเทียมขั้นสูง
3(2-3-6)
(Advanced Satellite Surveying)
หลั ก มู ล ของการสํ า รวจด้ ว ยดาวเที ย ม ระบบดาวเที ย มในการ
สํารวจ ระบบการกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก โครงสร้างสัญญาณ เสา
อากาศและเครื่อ งรั บสั ญ ญาณความคลาดเคลื่ อนในจี พี เ อส สมการค่ า
สั ง เกตในจี พี เ อส การวางแผนการสํ า รวจและวิ ธี ภ าคสนาม การ
ประมวลผลข้อมูลจีพีเอส การควบคุมคุณภาพในการสํารวจจีพีเอส การ
หาความสูงด้วยจีพีเอส แนวโน้มและการประยุกต์เทคโนโลยีจีพีเอส
Fundamental of satellite surveying. Satellite systems in
surveying. Global Positioning System (GPS). Signal structure. Antennas
and receivers. Errors in GPS. GPS observation equations. Survey
planning and field method. GPS data processing. Quality control for GPS
surveying. GPSheighting. Trends and application in GPS technology.

01203564 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Remote Sensing)
การแก้ข้อผิดพลากจากบรรยากาศ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของพืชพรรณ การวิเคราะห์ตะกอนและการปล่อยน้ํา การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเวลาหลายระดับและหลายความละเอียด เครื่องบริการภาพจากการรับรู้
ระยะไกลบนเว็บ ภาพจากการรับรู้ระยะไกลความละเอียดกลางถึงต่ํา ระบบ
เรดาร์แบบรูเปิดสังเคราะห์
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Atmospheric correction. Vegetation change analysis. Sediment
and water discharge analysis. Multi-temporal and multi-resolution data
analysis. Web remote sensing image server. Moderate to low resolution
remote sensing image. Synthetic aperture radar system.
01203565 ภูมิมาตรศาสตร์ข้นั สูง
3(2-3-6)
(Advanced Geodesy)
ขนาดและรูปร่างของพิภพ สมบัติของทรงรี ทรงรีอ้างอิง ละติจูด
พิกัดและรัศมีของความโค้ง การประเมินและวิธีการอนุพันธ์ปัญหาทางภูมิ
มาตรศาสตร์ท้ังทางตรงและทางผกผัน เส้นภูมิมาตรศาสตร์ ภาคตัดฉาก
และวงรีขนาดใหญ่ การคํานวณระยะทาง มุมแอซิมัทและพิกัดของทุกขนาด
ของความยาว แรงจากความโน้มถ่วง ความเร่งและศักย์ แรงหนีศูนย์กลาง
พื้นระดับ พื้นจีออยด์ และอ้างอิงอื่นๆ สูตรความถ่วง การวัดความถ่วง การ
ลดทอนความถ่วง
Size and shape of the Earth, properties of ellipsoid. Reference
ellipsoids. Various of latitudes, coordinates, and radii of curvature.
Evaluation and derivation of methods of computing the direct and inverse
geodetic problems. Geodesic, normal sections, and great elliptics,
computation of distance, azimuth, and coordinates over any length of
distance. Force of gravity, its acceleration and potential. Centrifugal
force. Level surfaces, geoid and other reference surfaces. Normal gravity
formulas. Measurement of gravity. Reduction of gravity.
01203566 การสํารวจภูมิมาตรศาสตร์ข้นั สูง
3(2-3-6)
(Advanced Geodetic Surveying)
หลักการสํารวจภูมิมาตรศาสตร์ ระบบพิกัดอ้างอิง เรขาคณิตของ
ทรงรีอ้างอิง การคํานวณบนทรงรีอ้างอิง การสามเหลี่ยม การวงรอบและ
การระดั บ อย่ า งเที่ ย ง โครงข่ า ยควบคุ ม ทางราบและทางดิ่ ง หลั ก การ
ปรั บ แก้ โ ครงข่ า ยสถานี ค วบคุ ม ทางภูมิ ม าตรศาสตร์ วิ ธี ก ารวั ด ทางการ
สํารวจภูมิมาตรศาสตร์
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Principles of geodetic surveying. Reference coordinate systems.
Geometry of reference ellipsoid. Computations on reference ellipsoid.
Triangulation, precise traversing and precise leveling. Horizontal and
vertical control networks. Principles of adjustment of geodetic control
network. Methods of measurement in geodetic surveying.
01203567 การตีความรูปถ่ายทางอากาศ
3(2-3-6)
(Airphoto Interpretation)
การประยุ ก ต์ ก ารตี ค วามรู ป ถ่ า ยทางอากาศเพื่ อ การทํ า แผนที่
ลักษณะดินและแผนที่ทางธรณีวิทยา ในบริเวณพื้นที่วัสดุแน่นและหลวม
ตําแหน่งเส้นทางหลวงและถนนไปยังแหล่งแร่ สี่แยกต่างระดับและระบบทาง
ด่วน การได้มาของข้อมูลทางจราจร ความลึกของดินเหนือชั้นแร่และการ
พยากรณ์ช้ันหินใต้ดิน พื้นที่ระบายน้ํา การตรวจหาแผ่นดินถล่ม อินฟราเรด
และเรดาร์ จ ากการรั บ รู้ ร ะยะไกล การตรวจหาภาวะมลพิ ษ ทางน้ํ า และ
อากาศ การกร่อนและสิ่งทับถมตามชายฝั่ง การจําแนกการใช้ที่ดิน
Applications of airphoto interpretation for soil and geological
mapping in areas of both unconsolidated and consolidated materials.
Locations of highway and mind access roads. Interchanges and
expressway systems. Traffic data acquisition. Thickness of overburden
and predictions of underlying strata. Drainage area. Detection of
landslides. Remote sensing infrared and radar. Detection of water and
air pollution. Erosion and deposition along lake shores. Land use
classifications.
01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
(Geographic Information System and Remote Sensing)
ทฤษฎีการรับรู้จากระยะไกล การแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม การ
ประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล ทฤษฎีการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ เทคโนโลยีการบูรณาการจากการ
รั บ รู้ ร ะยะไกลกั บ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การประยุ ก ต์ กั บ งาน
วิศวกรรมศาสตร์ การวางแผนและการพัฒนา การประยุกต์ด้านทรัพยากร
- 30 -

มคอ.2

น้ํา การเกษตร การปกครอง การวางแผนแบบเมือง การขนส่ง วิศวกรรม
ปฐพี สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
Theory of remote sensing. Satellite image interpretation.
Remote sensing application. Theory of geographic information system.
Database management and application. Integrated technology of remote
sensing ancd geographic information system. Application for engineering
work. Plan and development. Application for water resource, agriculture,
administrator, urban planning, transportation, soil engineering,
environment, and infrastructure.
01203569 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้นั สูง
3(2-3-6)
(Advanced Geographic Information System)
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความ
แน่นอนของฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีโวโรนอยและขั้นตอนวิธี
โครงข่ายไม่สม่ําเสมอสามเหลี่ยม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สามมิติ
สําหรับการจําลองเมือง การวิเคราะห์สิ่งที่ไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
โดยใช้ เ ขตข้ อ มู ล แบบต่ อ เนื่ อ ง การจั ด รู ป ให้ ก ระทั ด และการทํ า ให้ เ ป็ น
อั ต โนมั ติ ใ นระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Development in geographic information system (GIS)
technology. Accuracy of geo-spatial databases. Voronoi methods and
triangular irregular network algorithms. 3D-GIS for city modeling.
Analysis of discrete entities. Spatial analysis using continuous fields.
Customization and automation in GIS. Internet GIS.
01203571 เทคโนโลยีอวกาศ
(Aerospace Technology)

3(3-0-6)
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ส่วนประกอบและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบอวกาศและ
การประยุกต์ สถานภาพโครงการอวกาศโลก การบริหารโครงการอวกาศ
หลักการกลไกการบิน การประยุกต์ข้อมูลดาวเทียม ระบบย่อยอวกาศออนบ
อร์ด การดําเนินการและการใช้ประโยชน์ระบบอวกาศและโครงการอวกาศ
ต้นทุนต่ํา
Elements and tools for aerospace systems development and
applications. Status of the world space projects. Management of space
projects. Principle of space flight mechanism. Application of satellite data.
On-board space subsystems. Operation and utilization of aerospace
systems and low cost space projects.
01203572 ดาราศาสตร์เชิงภูมิมาตรศาสตร์
3(2-3-6)
(Geodetic Astronomy)
คําจํากัดความของเวลา การหมุนควงและการส่าย ความแม่นของ
ปฏิทินดาว การวิเคราะห์แอซิมัท ละติจูด และลองจิจูดอย่างละเอียด การใช้
ทางภูมิมาตรศาสตร์ของจันทรคราสและสุริยคราส
Definitions of time. Precession and nutation. Accuracy of starcatalogues. Analysis of precise azimuth, latitude, and longitude. Geodetic
use of lunar occulations and solar eclipses.

01203574 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
ทฤษฎีการออกแบบผิวทางสําหรับถนนและลานบิน การสํารวจดิน
และการตีความข้อมูลทดสอบดิน การออกแบบภาคตัดขวาง การระบายน้ํา
การก่อสร้าง และการบํารุงรักษา
Theory of pavement design for roads and air fields. Soil survey
and interpretation of soil test data. Design of pavement cross sections,
drainage, construction, and maintenance.
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01203575 ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Theory of Traffic Behavior)
แบบจําลองเชิงกําหนดและเฟ้นสุ่มของการจราจร แบบจําลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องเฮดเวย์ ความเร็ ว และการกระจายความหนาแน่ น
พฤติกรรมการยอมรับช่วงล่าระหว่างรถ ความล่าช้าบริเวณทางแยก ทฤษฎี
แถวคอยเบื้ อ งต้ น การแจกแจงความน่ า จะเป็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจราจร
สัญญาณไฟจราจร
Deterministic and stochastic models of traffic. Mathematical
models of headway. Speed and density distributions. Car lag acceptance
behavior. Delays at intersections. introduction to queuing theory.
Probability distribution associated with traffic. Traffic signalization.
01203576 การวางแผนการขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Planning)
หลักเบื้องต้นของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบขนส่ง
รูปแบบสําหรับการกําหนดการจราจรการแจกแจงการกระจายปริมาณการ
ใช้เส้นทาง การจัดปริมาณการจราจรทั้งภายในและระหว่างรูปแบบของการ
เดินทาง โปรแกรมเชิงเส้น
The basic principles of land use and transport system
interaction. Models for traffic generation. Design line distribution and
intermodal assignment. Linear programming.
01203577 การวิเคราะห์การจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Analysis)
ปั ญ หาการจราจร การวิ เ คราะห์ ห ลั ก มู ล ของระบบการจราจร
ลักษณะเฉพาะผู้ใช้ถนน ปริมาณการจราจร ความเร็ว เวลาการเดินทาง
ความล่าช้า ความหนาแน่น ทฤษฎีกระแสการจราจร ทางแยก ความจุของ
ทางหลวง ระดั บ การให้ บ ริ ก าร การประเมิ น ผลกระทบการจราจร การ
จําลองการจราจร
Traffic Problem. Fundamental analysis of traffic system. Road
user characteristics. Traffic volume. Speed. Travel time. Delay. Density.
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Traffic flow theory. Intersection. Highway capacity. Level of service.
Traffic impact assessment. Traffic simulation.
01203578 สถิติข้นั สูงสําหรับวิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Advanced Statistics for Transport Engineer)
ความต้องการข้อมูลในงานขนส่งและการรวบรวมข้อมูล ฟังก์ชัน
การกระจาย การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ปัจจัย การออกแบบ
การทดลอง
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์
ซอฟท์แวร์การประยุกต์
กรณีศึกษาแบบจําลองทางสถิติด้านวิศวกรรมขนส่ง
Transportation data requirements and data collection.
Distribution function. Regression analysis. Factor analysis. Experimental
design. Econometric model. Application software. Case studies of
statistical model in transportation engineering.
01203579 การออกแบบทางหลวงขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Highway Design)
การออกแบบทางด้านเรขาคณิตของทางหลวง การออกแบบทาง
แยกร่วมและทางแยกต่างระดับ การออกแบบที่จอดรถ การออกแบบถนน
เพื่อการชะลอความเร็วรถ การออกแบบถนนโดยคํานึงถึงการควบคุมการ
เข้า-ออก ระหว่างถนนและพื้นที่โดยรอบ
Geometric design. Intersection and interchange designs, design
of off-streets parking facilities, traffic calming, context sensitivity design,
and access management.
01203581 ความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร
3(2-3-6)
(Highway and Traffic Safety)
ลั ก ษณะเฉพาะทางวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย บนถนน การลด
อุบัติเหตุและความรุนแรงโดยการออกแบบและการควบคุมการจราจร การ
วิ เ คราะห์ อุ บั ติ เ หตุ การตรวจสอบความปลอดภั ย บนถนน การสงบ
การจราจร เทคโนโลยี ใ หม่ สํ า หรั บ การบริ ห ารความปลอดภั ย บนถนน
โปรแกรมด้านความปลอดภัยบนถนน
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Characteristics of road safety engineering. Accident and severity
reduction by designing and traffic controlling. Accident analysis. Road
safety audit.
Traffic calming. New technology for road safety management.
Road safety programming.
01203582 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สําหรับวิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Economic Analysis for Transportation Engineering)
แนวความคิด หลักการและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
สําหรับวิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมการทาง
Ideas. Principles and analysis of transportation. Highway
economics.
01203583 ปฏิบัติการทดลองวัสดุการทางขั้นสูง
3(2-3-6)
(Advanced Highway Material Laboratory)
การทดลองวัสดุการทาง เดิน มวลรวมบิทูเมนต์ ซีเมนต์
Experimental studies of highway materials, soil, aggregates,
bitumen, cement.

01203584 โลจิสติกส์สําหรับวิศวกรขนส่ง
3(3-0-6)
(Logistics for Transportation Engineer)
โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์โลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ สถานีขนส่งรถบรรทุก การกระจายสินค้า การจําลองแบบค่าระวาง
ขนส่ ง การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางการขนส่ ง การบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง และ
คลังสินค้า การบริหารอุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
Logistics. Supply chain. Logistics system development strategy.
lnternational logistics. Transport infrastructure. Multi-modal transport.
Truck terminal. Product distribution. Freight modeling. Vehicle routing
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analysis. Inventory and warehouse management. Supply management.
Information technology.
01203585 ระบบขนส่งอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Intelligent Transportation Systems)
ประวั ติ นโยบาย และการเมื อ งของแบบวิ ธี ก ารขนส่ ง เขตเมื อ ง
เทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ITS ในกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ ระบบจัดการจราจร ระบบแนะนําข้อมูลการเดินทาง , ระบบ
การจั ด การระบบขนส่ ง มวลชน , ระบบจั ด การการเดิ น รถบรรทุ ก ,
ระบบสื่อสารระหว่างรถยนต์และถนน , และระบบเก็บค่าผ่านทางอัติโนมัติ
History, policy, and politics of urban transportation modes.
Technologies and standards involved in the following areas of ITS
applications: advanced traffic management system, advanced traveler
information system, advanced public transportation system, commercial
vehicle operation system, vehicle infrastructure communication system,
and electronic toll collection system

01203586 การประมวลภาพเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมขนส่ง
3(2-3-6)
(Digital Image Processing in Transportation Engineering)
ระบบเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ การประมวลภาพเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์กับงานวิศวกรรมขนส่งที่เน้นทางวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมทาง
หลวง การวางแผนการขนส่ง การออกแบบโครงสร้างผิวทาง องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Computer technology system. Digital image processing.
Applications in transportation engineering with emphasis on traffic
engineering. Highway engineering, transportation planning. Pavement
structure design. Computer hardware and software components.
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Operating systems. Programming languages. Geographic information
system.
01203587 พลวัตระบบของการขนส่ง
3(2-3-6)
(System Dynamics of Transportation)
การระบุปัญหาการขนส่ง การพัฒนาสมมุติฐานเชิงพลวัต ระบบราก
ของปัญหา คอมพิวเตอร์สําหรับแบบจําลองพลวัต ตัวแบบทางเลือกเชิง
นโยบายและการทําให้เกิดผล
Identification of transportation problems. Dynamic hypothesis
development. Root system of problem. Computer for dynamic model.
Policy alternative model and implementation.

01203588 การวางแผนและการวิเคราะห์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Urban Development Planning and Analysis)
การพัฒนาเมือง ระบบการขนส่งเขตเมือง การวางแผนการขนส่ง
เขตเมือง การวางแผนการใช้ที่ดิน ผลกระทบการพัฒนาที่ดินของการขนส่ง
แบบรูปการพัฒนาเขตเมือง การใช้ที่ดินและการเช่าที่ดิน การจําลองแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจําลองแบบอันตรกิริยาระหว่างการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการขนส่ง สภาพแวดล้อมเขตเมือง การจําลองการพัฒนาเมือง
นโยบายการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน
Urban development. Urban transportation system. Urban
transportation planning. Land use planning. Land development impact of
transportation. Urban development pattern. Land use and land rent.
- 37 -

มคอ.2

Land use modeling. Land use and transport interaction modeling. Urban
environment. Urban development simulation. Sustainable development
policy.
01203589 การปฏิบัติการและการควบคุมวิศวกรรมจราจร
3(2-3-6)
(Operation and Control in Traffic Engineering)
วิธีการสํารวจหาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมจราจร กฎและข้อบังคับ
การจราจร กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความเร็ว การจอด การควบคุมคนเดินถนน
การกําหนดยวดยานเดินทิศทางเดียว ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิการใช้ทาง
ป้ า ยและเครื่ อ งหมายจราจร สั ญ ญาณไฟ ไฟฟ้ า แสงสว่ า ง และการ
บริหารงานด้านวิศวกรรมจราจร
Techniques for making traffic engineering investigation. Traffic
laws and ordinances. Speed regulation. Parking regulation. pedestrian
controls. One-way streets. Right-of way regulation. Design and
application of signs, marking, signals, lightings, and traffic engineering
administration.

01203591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
(Research Methodology in Civil Engineering)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจยั การ
กําหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์
ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์
Principles and research methods in civil engineering. Problem
analysis for research topic identification. Data collection for research
planning. Dentification of samples and techniques. Analysis,
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interpretation, and discussion of research result. Report writing for
presentation and publication.
01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
เรื่ อ งเฉพาะทางวิ ศ วกรรมโยธาในระดั บ ปริ ญ ญาโท หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in civil engineering at the master’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
01203597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่ าสนใจทางวิ ศวกรรมโยธาใน
ระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in
civil engineering at the master’s degree level.

01203598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาโทและเรียบ
เรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in civil engineeringat the master’s degree
level and compile into a written report.
01203599 วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
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Research at the master’s degree level and compile into a
thesis.
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